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Τίτλος:  
 
«Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (ΣΕΠΕ)» 
 
Υποέργα: 
 
ΥΠ1: Μελέτη για τη δημιουργία, στο ΣΕΠΕ, "λευκής λίστας/μητρώου" επιχειρήσεων.  
Π/Υ: 24.800,00€ 
 
ΥΠ2: Διαλειτουργικότητα των δεδομένων των Π.Σ του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων 
φορέων.  
Π/Υ: 124.000,00€ 
 
ΥΠ3: Εφαρμογή για την καταχώριση των ωρών εργασίας, της υπερεργασίας και της υπερωριακής 
απασχόλησης.  
Π/Υ: 98.561,40€ 
 
ΥΠ4: Αναβάθμιση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την κάλυψη νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας.  
Π/Υ: 310.000,00€ 
 
ΥΠ5: Αναβάθμιση υποδομών ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  
Π/Υ: 179.800,00€ 
 
ΥΠ6: Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού.  
Π/Υ: 240.000,00€ 
 
ΥΠ7:  
Εκπόνηση μελέτης cyber cord security για δεδομένα ΣΕΠΕ, ανάπτυξη εφαρμογής.  
Π/Υ: 74.400,00€ 
 
ΥΠ8: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιθεωρητών ΣΕΠΕ.  
Π/Υ: 322.400,00€ 
 
ΥΠ9: Οργάνωση και ασφαλής φύλαξη έγχαρτου αρχείου, πιλοτική εφαρμογή για τις Υπηρεσίες 
ΣΕΠΕ Ν. Αττικής.  
Π/Υ: 199.800,00€ 
 

ΥΠ10: Μητρώο παραβατικότητας σε λειτουργία.  
Π/Υ: 74.400,00€ 
 
Υπουργείο Ευθύνης: 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Φορέας Υλοποίησης: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
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Συνολικός Προϋπολογισμός: 

1.648.161,40€ 

Ταμείο: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Περιγραφή: 

Η Πράξη αποτελεί μέρος εξειδίκευσης του Σχεδίου Δράσης και του Οδικού Χάρτη για την 
αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας που εκπόνησε το ΥΠΕΚΥΠ, εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 
30.6.2017 (DG Employpent, Social Affairs and Inclusion/2017/3292761/30.6.2017) και 
επικαιροποιήθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.  
Κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, το 
Υπουργείο επικοινώνησε με όλους τους συναρμόδιους φορείς (ΓΓΔΕ, ΓΓΠΣ, Υπουργείο 
Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, 
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, κοινωνικοί εταίροι) και επιβεβαίωσε τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή του.  
Οι υπό υλοποίηση δράσεις που αφορούν στο εγκριθέν Σ.Δ., εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται 
από τη Συστημική Παρέμβαση 5  του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά 
Βίου Μάθηση". Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
εν λόγω Συστημικής Παρέμβασης. 
Επίσης, η Πράξη αξιοποιεί στοιχεία και βρίσκεται σε εναρμόνιση με το ν.4488/2017 (ΦΕΚ 
137/Α/13.09.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις». 
 

Στόχοι: 

Στόχος της θεσμικής παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους 
εργασίας. Η αδήλωτη, υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία παραβιάζει βασικά δικαιώματα 
των εργαζομένων, συνιστά επιβραδυντικό και στρεβλωτικό παράγοντα της οικονομίας, νοθεύει τον 
υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, μειώνει τα δημόσια έσοδα και αποδυναμώνει το 
ασφαλιστικό σύστημα, υπονομεύοντας τον κοινωνικό του ρόλο. 
 
 

Αποτελέσματα: 

Τα αποτελέσματα της Πράξης είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης και ατελώς δηλωμένης 
εργασίας και η ανάπτυξη νέων εργαλείων και συστημάτων. Είναι επίσημα αποδεκτό ότι η 
μετάβαση στην επίσημη οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Με τη μετάβαση από την 
άτυπη στην επίσημη οικονομία, τα δημόσια έσοδα βελτιώνονται, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις 
να πραγματοποιούν υψηλότερες δαπάνες για προγράμματα κοινωνικής ένταξης και κινητικότητας. 
Συγχρόνως, αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η επιχειρηματική κοινότητα ακολουθεί μια 
«ανώτερη» προσέγγιση, πραγματοποιώντας μεταστροφή σε υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα στις 
συνθήκες εργασίας, όπως είναι οι κανόνες υγείας, ασφάλειας και εργασίας. Παράλληλα, υπάρχουν 
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οφέλη και για τους αδήλωτους εργαζόμενους, καθώς μεταβαίνοντας στην επίσημη οικονομία, 
τυγχάνουν της ίδιας νομικής προστασίας με τους δηλωμένους εργαζομένους. 
Σε διοικητικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της Πράξης αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη 
νομοθετικών πρωτοβουλιών, ενώ θα ενισχύσουν το υλικοτεχνικό οπλοστάσιο του ΣΕΠΕ, ως 
αρμόδιου θεσμικού οργάνου ελέγχου των συνθηκών εργασίας στη χώρα, βελτιστοποιώντας τα 
αποτελέσματα στο πεδίο της αντιμετώπισης της αδήλωτης ή ατελώς δηλωμένης εργασίας. 
 

 

 

 


